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1. Предговор 
 

1.1 Образложење теме, хронолошки оквир и циљеви 

истраживања 

 

 Педесете године 20. века представљале су веома осетљив период у историји 

Хладног рата, упркос Хрушчовљевој доктрини тзв. „мирне коегзистенције“ која је била 

подупрта слоганом „стићи и престићи запад“. У том периоду доћи ће до нових 

заоштравања односа између два сукобљена блока, што ће отворити врата великим 

променама и научним достигнућима до којих ће доћи крајем те деценије. Дешавања 

која су пратила хладни рат у тим фазама кулминираће почетком шездесетих година. 

Након совјетских успеха са нуклеарним програмом, који је у америчкој јавности 

громогласно одјекнуо, обе стране су продубиле надметање и пренеле га у домен 

развијања ракетних мотора, специјалних летелица и вештачких сателита, које ће 

прерасти у нову врсту ривалитета, који нам је данас познат као „трка у свемиру“. 

 Како је Совјетски Савез у овом домену и периоду, несумњиво био испред 

Сједињених Америчких Држава, државно руководство на челу са председником 

Ајзенхауером уложило је значајне напоре да оперативним радом испрати сваки корак 

совјетског пројекта вештачког сателита. Председник Ајзенхауер је започео свој мандат 

као горљиви антикомуниста, па је за државног секретара именовао Џона Фостера 

Далса, творца политичке доктрине према којој Сједињене Америчке Државе не само да 

су имале дужност да свим средствима зауставе ширење комунизма у свету, већ и 

обарати постојеће комунистичке режиме. Међутим, иако је Ајзенхауер декларативно 

подржавао ову прилично радикалну реторику, у пракси, пре свега захваљујући својом 

богатом ратном искуству, није био склон потезима који би врло лако могли ескалирати 

у отворени оружани сукоб. 

Уместо супротстављања комунистичкој идеологији путем оружаних акција, 

Ајзенхауер је највише преферирао дипломатију и тајне операције Централне 

обавештајне агенције која је, како се показало касније, имала доста успеха у свом раду. 

У периоду између 1955. и 1957. године, Централна обавештајна агенција је уложила 

велике напоре и знатна материјална средства у прикупљању обавештајних података 
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који су се тицали управо техничког развоја, логистичких припрема, могућности и 

економских потенцијала Совјетског Савеза да оконча озбиљан пројекат какав је био 

„Спутњик“. 

Овај рад базира се на оперативним извештајима о стању и развоју совјетског 

ракетног и свемирског програма које су обавештајци ЦИА-е подносили надређенима у 

периоду од октобра 1954. до новембра 1957. године. У изузетним случајевима, 

користио сам документе, који су датирани и на који месец касније. Оперативним 

сазнањима дошло се до великог броја података у вези пројекта ,,Спутњик’’, који су 

Сједињеним Америчким Државама били важни због развоја властитог свемирског 

програма, као и због обликовања спољне политике током педесетих година 20. века. 

 Рад представља истраживање, за сада, комплетно доступних извора америчке 

Централне обавештајне агенције, који се тичу праћења совјетских активности на овом 

пољу. Циљеви истраживања били су да кроз дотупне материјале покушам да што 

објективније прикажем методе америчке обавештајне службе у прикупљању и анализи 

обавештајног материјала, као и да укажем на важност ових докумената на обликовање 

америчке хладноратовске спољне политике и новог заокрета америчке администрације 

у вези погледа на неопходност праћења и развијања властитих потенцијала и 

достигнућа у домену свемирског програма. Ови, до скоро необјављени документи, 

бацили су нешто другачије светло на степен обавештености америчког државног врха, у 

односу на јавно мњење, о совјетском напредку током педесетих година 20. века. 

 

1.2 Методологија 
 

Централни део овог ради, поделио сам на три главна поглавља, која се директно 

баве анализирањем доступних извора, кроз које сам покушао да презентујем 

информације до којих су долазили оперативци Централне обавештајне агенције, као и 

главне проблеме са којима су се, током свом рада, сусретали. Из овог разлога, се овај 

рад неће искључиво фокусирати на званичне чињенице и ставове америчког и 

совјетског државног врха, већ на ствари, које до скора нису биле познате широј научној 
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јавности, нити јавности уопште.  Иако сам овим радом имао намеру да што шире и 

темељније приступим једној важној хладноратовској теми, услед доста, још увек у 

великој мери цензурисаних докумената, верујем да је остало прилично неистраженог 

простора и изворног материјала, који би можда јасније расветлили одређене ствари и 

догађаје, па би самим тим дали потпунију слику о овој теми. Остаје ми једино нада у 

будућност, када ће, можда, истраживачима бити доступна комплетна архивска грађа 

Централне обавештајне агенције, која би детаљно расветлила догађаје које сам овде 

обрађивао, а неко од будућих историчара настави и допуни мој рад. 

 

1.3 Анализа литературе 
 

Упркос томе што је главни део рада базиран на изворној грађи, односно 

објављеним документима америчке обавештајне агенције, неопходно ми је било, најпре 

ставити догађаје у историјски контекст и повремено појаснити одређене сегменте 

онима, који се са појединим стварима из овог рада први пут сусрећу. 

Један од проблема везаних за литературу, било је скоро тотално одсуство 

домаћих аутора који су се бавили овим сегментом хладноратовске политике. Из овог 

разлога, служио сам се страном литературом, пре свега са енглеског и руског говорног 

подручја. 

Међу литературом коју сам највише користио, јесу монографија М. Некрича и А. 

Гелера, „Утопија на власти: Историја Совјетског Савеза“ у којој сам пронашао доста 

информација о општем стању науке у Совјетском Савезу. Такође, као сличан темељ за 

то ми је послужила и обимна синтеза „The Cambridge history of Russia, volume III: The 

Twentieth Century“, веома садржајна општа историја, која се можда и више од књиге 

Некрича и Гелера бави засебним темама из совјетске друштвене историје, између 

осталог и науком, којој је посвећено читаво поглавље. 

За узроке настанка трке у наоружању и достигнућима на пољу нуклеарне физике 

у служби војне индустрије, развој балистичких пројектила, који су подстакли космичка 

истраживања, а да бих што боље разумео технички аспект овог питања, као и развој 
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који је заправо доводио до тих изума и њиховог побољшања, искористио сам рад Д. 

Петровића и Б. Стојановића, „Равнотежа нуклеарне моћи САД и Русије (СССР)“. Ово 

дело ми се показало врло корисним, јер је фокусирано на политички и технолошки 

контекст ракетног и нуклеарног наоружања. 

Као посебном делићу овог рада, морао сам, укратко, посветити пажњу 

генијалном руском инжењеру Сергеју Корољову, оцу совјетског космичког програма и 

његовом изузетном доприносу у совјетским технолошким достигнућима и свемирској 

трци са Сједињеним Америчким Државама. О њему сам највише података пронашао на 

званичној интернет страници руске космичке агенције, http://www.federalspace.ru, на 

којој се налази веома информативан чланак о његовом животу и раду. Такође, ова 

страница, била ми је од велике користи због упознавања са техничким подацима и 

детаљним прегледима догађаја везаних за космонаутику. Ипак, једно од најкориснијх 

дела, давно препоручено од стране професора Алексеја Тимофејева, на коме сам, 

уопште, базирао своја знања о космонаутици, било је четворотомно издање  „Ракеты и  

люди“, Бориса Чертока, познатог руског научника и конструктора, које обилује разним 

историјским и техничким подацима, везаним за почетке, развој и успехе космонаутике 

у Совјетском Савезу. 

 

1.4 Анализа извора 
 

Како сам већ, претходно, напоменуо, срж и суштину овог рада базирао сам на 

доступним изворима и документацији Централне обавештајне агенције, која је са 

својим радом почела још давне 1947. године. Директни је наследник „ОСС-а“1, па је 

тако и доста документације ове службе, која се, између осталог, тицала 

хладноратовског шпијунирања, прешла у руке ЦИА-е2.  

                                                           
1 Office of strategic service 
2 Central intelligence service, настала 1947. године Трумановим потписивањем Акта о националној   

безбедности. 

http://www.federalspace.ru/
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На шездесетогодишњицу лансирања „Спутњика-1“, Централна обавештајна 

агенција је, између септембра и октобра 2017. одлучила да, на својој званичној интернет 

страници3, објави документе, везане за праћење и анализирање совјетског ракетног и 

свемирског програма. Међутим, приметио сам, истина на неколицини докумената, да је 

утиснут печат, којим је скинута цензура са докумената још 1993. и 1995. године, а исти 

и даље нису били доступни јавности све до октобра 2017. године, што ми је деловало 

доста чудно. Изворе, на основу којих сам писао овај рад, чинио је корпус од 59 

докумената, са више од 400 страница. Нису били хронолошки сређени, нити адекватно 

груписани по целинама, изузев два извештаја који су се тицали географских и 

климатских анализа територије Совјетског Савеза, као и табеларни приказ совјетских 

станица за осматрање летова интерконтиненталних балистичких ракета и орбитирање 

вештачких сателита. Поред класичних докумената, наративног типа, корпус је 

поседовао и неколицину, који су се тицали стриктно техничког аспекта – са нарочитим 

бројем научних формула, детаљних скица ракетних система и самог сателита, као и 

скицама и шемама опреме и уређаја инсталираних у сам сателит. 

Такође, једна од јако битних ствари, коју сам претходно поменуо, јесте и 

присуство, на појединим документима и даље прилично обимне цензуре. То је, у неким 

случајевима, ишло и до те мере, да документи под толиком цензуром нису давали 

никакве конкретне информације, а самим тим су били ирелевантни за истраживање. 

Још један од проблема у раду са грађом био је и тај што је одређен број докумената био 

изузетно тешко читљив, те су ми односили знатно времена у дешифровању, током 

истраживачког дела посла.4 Исто тако, анализирајући наведени обавештајни материјал 

који се бави овом темом, стекао сам дубок утисак, да нам још увек није доступан у 

потпуности, па ће, искрено се надам, у будућности, неким новим истраживачима бити. 

 

 

                                                           
3 https://www.cia.gov/index.html (последњи пут приступљено 18. 9. 2017. године) 
4 Често су носили и ознаку „poor original“ или „poor copy“. 

https://www.cia.gov/index.html
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2. Увод 

 

Окончање највећег ратног сукоба у историји човечанства, Другог светског рата, 

довело је до појаве на историјској позорници, две супротстављене суперсиле, Совјетски 

Савез и Сједињене Америчке Државе, чији ће, углавном супротстављени међусобни 

односи, директно обликовати свет у наредних, готово пола века. Њихов сукоб, назван 

Хладним ратом, довешће човечанство на ивицу глобалне катастрофе и нуклеарног рата, 

али и мотивисати нека невероватна научна достигнућа. 

Као један од основних праваца развитка Хладног рата издваја се трка у 

наоружању, односно покушај завађених страна СССР-а и САД-а, да помоћу научног и 

технолошког развоја надјачају једна другу. Ова трка се најпре водила на пољу развоја 

нуклеарног наоружања, затим прављења ракетних система који би били у стању да то 

оружје допреме до одговарајућих тачака планете, а када је развој ракета напредовао до 

те мере да су могле да изнесу терет и изван планетарних граница, отпочела је „трка у 

свемиру“. Страна која би однела превагу у овом надметању, задобила би немерљиву 

популарност и подигла свој престиж како у свету, тако и међу савезницима оне друге 

стране, што би имало немерљив политички и пропагандни значај.  

Успешно лансирање првог вештачког сателита у свемир, „Спутњика-1“ од 

стране Совјетског Савеза, 4. октобра 1957. године дошло је као психолошки шок 

америчкој јавности и изазвао раздобље размишљања и дубоког преиспитивања 

сопствених капацитета, које је преобликовало дотадашње америчке приоритете и 

научне програме. 

„Спутњик-1“ био је први у истоименом четворочланом програму који је 

планиран као допринос Совјетског Савеза Међународној години геофизике5. Његова 

изненадна појава отворила је кључно питање о статусу технолошке компетенције 

Сједињених Америчких Држава, а такође је изнео и кључно питање да ли је Совјетски 

Савез успео направити сопствену интерконтиненталну балистичку ракету6. Након што 

су Совјети удружили ракете са атомским оружјем, које су неочекивано брзо развијале 

                                                           
5 Трајала је од 1. јула 1957. до 31. децембра 1958. године. 
6 Intercontinental ballistic missile, тзв. ICBM. 
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до 1949. године, Сједињене Државе су биле убеђене у сопствене озбиљне војне 

недостатке. Американци су се успаничили, а оптужбе јавности и штампе на рачун 

обавештајних пропуста и тзв. „ракетног јаза“7, одјекнуле су широм земље. 

 

2.1 Историјски контекст 

 

Да би се разумела проблематика и комплексност свемирског програма, 

неопходно је осврнути се, укратко, на историјски контекст развоја хладног рата, трке у 

наоружању и  настанка ракетних система који су омогућили лансирање вештачких 

сателита у овим пионирским подухватима, без којих то ни данас не би било могуће. 

   Још половином двадесетих година 20. века, немачки научници су 

експериментисали са ракетама8 погоњеним течним горивом које су биле способне да 

достигну релативно велике висине и раздаљине. Рајхсвер9 се одмах заинтересовао за 

ракете ради далекометног артиљеријког деловања. Вернер фон Браун, познати ракетни 

инжењер и конструктор, се придружио напорима и радио је на развоју оружја за 

нацистичку Немачку у Другом светском рату. Немачка А-4 ракета, лансирана 1942. 

године, постала је прва ракета која је премашила границу свемира.10 Године 1943. 

Немачка је почела производњу њеног наследника, ракете V-2, са дометом од 300 км и 

носивошћу бојеве главе од 1000 кг.  

Како се Други светски рат приближавао крају, совјетска, британска и америчка 

војска и научни тимови су се такмичили ко ће пре заробити технологију и увежбано 

особље из немачке ракетне инсталације у Пенеминдеу. Упознати са снагом и 

могућностима новог оружја, које су посведочене у Хитлеровим нападима на Лондон, 

пред сам крај рата, будући непријатељи, Сједињене Америчке Државе и Совјетски 

Савез су настојали да га се докопају први. Американци су сматрали да би, спајањем V-2 

ракета и атомске бомбе, на чијој су изради увелико радили, створили најмоћније оружје 

у историји човечанства, против кога не постоји одбрана. Иако су се амерички војници 

                                                           
7 Missile gap. 
8 Замисао руског физичара и пионира у истраживању космоса, Константина Циолковског, с краја 19. века. 
9 (нем.) Reichswehr – оружане снаге Вајмарске републике у периоду од 1919. до 1933. године. 
10 Замишљена линија на 100 км надморске висине. 
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докопали Вернера фон Брауна, главног ракетног научника нацистичке Немачке, и 

Совјети су успели да заробе доста технике и неколицину научника и да их спроведу у 

Совјетски Савез.11 И Американци и Совјети су користили немачке ракете V-2 као 

основу за развијање сопствених великих ракета. Послератни научници су искористили 

ракете да испитују услове на великим висинама - температуру, притисак, космичке 

зраке и остало. Ово се наставило под фон Брауном и његовим колегама, који су постали 

део америчког научничког тима, а касније и агенције „НАСА“. 

По окончању рата, након што је свет био сведок страховите разорне моћи 

америчке атомске бомбе, Совјетски Савез је почео да улаже огромне напоре како би и 

сам дошао до новог моћног оружја и спречио поремећај равнотеже снага у свету у 

корист Америке. Стаљин је и раније намеравао да покрене совјетски нуклеарни 

програм, али је тек након америчких страшних напада новим оружјем на јапанске 

градове Хирошиму и Нагасаки, почео да улаже озбиљне напоре и средства из буџета за 

ту идеју. На стварању атомске бомбе учествовали су неки од најбољих совјетских 

научника, појачани бројним иностраним колегама, међу којима су били и заробљени 

немачки научници. Учешће су узели и совјетски обавештајци, који су напорним 

оперативним радом долазили до неопходних информација о атомској енергији. 

Стварани су засебни институти, који су прерастали у читаве градове затвореног типа, а 

формирано је и посебно министарство, названо „Министарство за средњу 

машиноградњу“, што је била маска иза које су се крила испитивања и експерименти са 

атомском енергијом. 12 

Ови огромни напори, били су коначно крунисани успехом. Дана 29. августа 

1949. године, на велико и нескривено запрепашћење Америке, Совјетски Савез је, у 

пустињи Казахстана, успешно тестирао своју прву атомску бомбу. 13 Истраживања су 

марљиво настављена и већ августа месеца 1953. године, Совјетски Савез је добио и 

своју прву хидрогенску бомбу и више није било дилеме – постао је нуклеарна сила.  

                                                           
11 Б. Чертек, Ракеты и  люди I, Москва 1999, стр. 39 - 46 
12 М. Некрич, А. Гелер, Утопија на власти: Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000, стр. 432 
13 Д. Петровић, Б. Стојановић, Равнотежа нуклеарне моћи САД и Русије (СССР), Београд 2012, стр. 75 
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Иако је Совјетски Савез средином педесетих година и даље прилично заостајао 

за Америком по квантитету и квалитету нуклеарног оружја, чињеница је била та да су и 

те количине биле сасвим довољне да се нанесу катастрофални губици противнику.14 

Истраживање у оквирима ракетне науке је у Совјетском Савезу отпочело још пре 

почетка Великог отаџбинског рата, али је током ратних сукоба обустављено због 

недостатка средстава. Већ у пролеће 1945. године, као што сам напоменуо, Совјетски 

Савез је послао тим научника и инжењера у Немачку како би кооперативним 

деловањем са војним јединицама покушали да лоцирају нацистичка ракетна постројења 

и отпочели систематску експлоатацију немачких научних достигнућа на том пољу.15 

Користећи се знањима немачких достигнућа до којих су дошли, али и квалитетним 

домаћим научним кадровима којима су располагали, Совјети су почели брзо и успешно 

да развијају свој ракетни програм.16 Створене су посебне организација за развој ракета 

и радара, као и нове образовне институције, намењене школовању будућих генерација 

научника и инжењера. Потребе државе су биле чврсто повезане са јачањем њеног 

војног потенцијала, а он је директно зависио од научника и инжењера.17 Из ових 

разлога, Стаљин је омогућавао највећу могућу помоћ запосленима у нуклеарном и 

ракетном програму, радио је и на поправљању њихових животних услова, припремао 

награде за највећа научна достигнућа и на друге начине стимулисао продуктивност и 

награђивао њихово залагање. Лично је сматрао да ће, уколико им се омогуће адекватни 

услови и пружи помоћ, совјетски научници, не само стићи, већ и престићи достигнућа 

супарничке стране. С тога је све ово допринело убрзаном и континуираном развоју 

совјетских ракетних технологија. Како је време одмицало, појављивале су се новије и 

све боље генерације ракета све већег домета да би, августа 1957. године Совјетски 

Савез успешно извршио тестирања и пробни лет прве интерконтиненталне балистичке 

ракете кодног имена „Р-7 Семјорка“, која ће, само неколико месеци касније бити 

                                                           
14 Д. Петровић, Б. Стојановић, Нав. дело, стр. 78 
15 The Cambridge history of Russia, volume III: The Twentieth Century, Cambridge 2006, стр. 562 
16 Central intelligence service/Scientific report, The Soviet space research program: Monograph II Objectives, 

21. Aug 1959, Doc N⁰0000124246 
17 М. Некрич, А. Гелер, Нав. дело, стр. 520 
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искоришћена за лансирање у орбиту првог Земљиног вештачког сателита и тиме 

постати родоначелница совјетског космичког програма.18 

 

 

3. Обавештајни рад ЦИА-е на пројекту „Спутњик“ 

 

 Како у изворној грађи, односно обавештајном материјалу, не постоји свуда 

никакав логички редослед, већ, могу слободно да кажем, документација је објављена 

хаотично и без посебних тематких целина, нашао сам за сходно да је најбоље 

документе и најважније закључке састанака Централне обавештајне агенције изнети 

хронолошким редоследом, почевши са 1955. годином и првим извештајима, па на даље. 

Такав начин ми се једини учинио смисленим, те ће у овом поглављу и чињенице и нова 

оперативна сазнања до којих су агенти долазили, бити управо на тај начин распоређена. 

Посебно ћу се у наредном поглављу осврнути на технолошки аспект пројекта 

вештачког сателита. 

 

3.1  Обавештајне процене и закључци састанака 1955-1957 

 

 1955. година 

 

Централна обавештајна агенција у својим почетним фазама, покушавала је, на 

све начине изаћи на крај са недостацима оперативних података о совјетским војним и 

научним достигнућима. Како би допринео организацији и помогао напоре које су људи 

на терену подносили, председник Ајзенхауер је фебруара 1955. године основао 

„Председнички одбор консултаната за стране обавештајне активности.“19 

                                                           
18 Б. Чертек, Нав. дело I, Москва 1999, стр. 194. 
19 Тзв. PBCFIA, постоји и данас, а намена му је непромењена. 
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Исте године, Централна обавештајна агенција и новонастала обавештајна 

заједница, подстакле су прикупљање и анализу података који су се тицали совјетког 

развоја интерконтиненталних и ракета дугог домета.20 Агенција је канцеларију за 

истраге и извештавање допунила координатором за ракетне обавештајне податке и 

отворила посебно одељење у оквиру Канцеларије за прикупљање научних података21, 

које се бавило питањима праћења напретка совјетког ракетног програма. Ове су се 

јединице нарочито усредсредиле на економске аспекте и индустријске потенцијале 

Совјетског Савеза. Прилично разграната обавештајна мрежа, почела је да ради својим 

максималним капацитетом веома брзо и неки од првих извештаја су се тицали управо 

огромних празнина које Сједињене Америчке Државе поседују у сазнањима о 

совјетским балистичким пројектилима. 

Један од првих занимљивијих резултата, од почетка ангажовања на овом 

пројекту, агенција је поднела на увид директору 21. априла 1955. године. Био је то 

недељни извештај под називом „Совјетско истраживање Земљиног вештачког 

сателита“, који је донео почетне резултате у домену маркирања совјетског научног 

састава. Овај податак предочен у извештају, био је резултат ранијих оперативних 

сазнања, који се суштински поклопио са званичним извештајем совјетске владе, која је 

путем радија „Москве“, 16. априла 1955. године, известила нацију о шесторици 

еминентних научника, чланова Совјетске Академије Наука, који ће бити ангажовани на 

пројекту вештачког сателита. Како је стајало у извештају: „…ова шесторица – Капица, 

Карпенко, Сјодов, Амбарцумјан, Паренаго и Кухаркин, међу водећим су научницима у 

Совјетском Савезу на пољу астрофизике и нуклеарне енергије, а такође поседују висок 

ниво компетенције у наведеним областима, признате од светске научне заједнице.“22 

Радио је такође пренео и да ће један од задатака ове групе научника бити и стварање 

аутоматске лабораторијске платформе за научна истраживања која би требало да 

орбитира изнад Земље. Закључак Американаца био је да је овој групи људи чије су се 

компетенције темељиле у различитим научним областима, био задатак да теоретски 

                                                           
20 Office of national estimates, Soviet capabilities and probable programs in guided missiles, feb. 1955. Doc No 

0005922737 
21 Office of scientific intelligence (OSI) 
22 Office of scientific intelligence, Current Intelligence weekly summary, 21. Apr. 1955, Doc No 0003186010 
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испита потенцијалне проблеме и реалне могућности спровођења таквог пројекта у 

дело.23 Ово је, показаће се касније, било потпуно могуће с научне тачке гледишта. 

Једна од ствари која је нарочито забринула Американце била је и та, да 

платформа коју би Совјети потенцијално успели да пласирају у орбиту, не би морала 

искључиво служити за прикупљање података у сврхе научног испитивања горњих 

слојева атмосфере. Постојала је реална бојазан да би таква једна направа могла бити и 

од огромне помоћи Совјетском Савезу у војним операцијама и активностима 

прикупљања обавештајних података. Нешто касније, 11. децембра 1955. године 

агенција је изнела процену председнику Ајзенхауеру, да ће Совјетски Савез сигурно 

покушати развој такве платформе у виду вештачког сателита, у веома блиском периоду 

и да би тај сателит могао постати реалност већ 1958. године.24 

 

 1956. година 

 

Крајем јануара 1956. године, Централа обавештајна агенција именовала је 

„Канцеларију за прикупљање научних података“ као кључни елемент у прикупљању 

обавештајних података везаних за совјетки пројекат вештачког сателита.25 Службеници 

обавештајне агенције су такође помагали у раду Министарство одбране и директно о 

свему обавештавали Др Клифорда Фурнса26, помоћника секретара Министарства 

одбране Сједињених Америчких Држава. Ален Далс, директор27 Централне 

обавештајне агенције, лично је писао Фурнсу, саветујући га да је Др Херберт Сковил, 

запажени научник и помоћник директора Канцеларије за прикупљање научних 

података, права особа која ће агенцију представљати у Министарству Одбране, у 

научним питањима везаним за пројекат совјетског сателита.28 

                                                           
23 Office of scientific intelligence, Current Intelligence weekly summary, 21. Apr. 1955, Doc No 0003186010 
24 National intelligence estimate, Soviet capabilities and probable programs in the guided missile field, Doc No 

0006707795 
25 Earth satellite program, Memorandum for chief, collection staff, 17. Jan. 1956, Doc No 0006687262 
26 Ракетни стручњак, профеор на Универзитету „Јејл“. За време Ајзенхауерове администрације, између 

1955. и 1957. године био је члан Министарства одбране. 
27 Био на дужности директора ЦИА-е од 26. фебруара 1953. до 29. новембра 1961. године. 
28 DCI Allen Dulles, Letter to Dr C.C. Furnass, Assitant secretary of defence for research and development, Doc 

No 0006687214 
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Америчка обавештајна служба је још од 1948. године преузела одговорност за 

праћење и анализу рада и активности угледних совјетских научника, а све у нади да ће 

овакав подухват дати неке значајније трагове о совјетском технолошком развоју и да ће, 

можда, у будућности бити од користи. Управо ти напори, предузети доста раније, 

уродили су плодом, па је тако стварање „Совјетске комисије за међупланетарне 

комуникације“, било познато већ крајем 1954. године, пар месеци пре него што је 

совјетска влада преко радија то и објавила.29 

Челници aгенције, константно су извештавали о озбиљном прогресу совјетских 

научних кругова и често истицали важност и неопходност идентичног америчког 

пројекта, јер би такав један успех био од огромног, како политичког, тако и 

пропагандног и психолошког значаја. У прилог овој тези иде и питање светског научног 

престижa Сједињених Америчких Држава, које нарочито истиче Др. Херберт Сковил у 

преписци са директором Централне обавештајне агенције, Аленом Далсом.30 У 

хладноратовској трци, оваква шанса, која би донела невероватан углед држави која би 

однела превагу, није смела бити пропуштена, па су амерички обавештајци радили 

непрекидно и већ 11. априла 1956. године Др Сковил шаље нов извештај директору 

агенције. Више није било сумње у совјетски потенцијал – Совјетски Савез поседује сво 

потребно знање и основне компоненте за достизање неопходне брзине којом би 

вештачки сателит био лансиран у орбиту. Посебно је апострофирао како се, на основу 

бројних изјава совјетских званичника, да наслутити њихов веома јак интерес у томе, и 

да је неопходно сопственим снагама предухитрити Совјете у томе и недопустити да се 

ствари развијају у њихову корист. 

Током припрема за састанак са директором, особље агенције је, маја 1956. 

саставило посебну листу кључних изјава совјетских научника и представника владе, а 

које су се тицале пројекта вештачког сателита. Тај корпус, често контрадикторних 

изјава, је одлично указивао на то колико је заправо тешко било предвидети совјетске 

акције и „читати између редова“. Председник Совјетског Савеза, Никита Хрушчов, 

тврдио је да је развој совјетског вештачког сателита. на много вишем степену, него што 

Американци могу замислити и „да њихова перцепција по том питању не иде даље од 

                                                           
29 Office of scientific intelligence, Status of the Earth satellite program, Doc No 0006687260 
30 Herbert Scoville, Memorandum for DCI Alen Dulles, Doc No 0006687259 
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поимања војног далекометног концепта балистичког пројектила.“ Професор Сјодов је, 

пак изјављивао  између 5. и 8. фебруара како је „врло мала вероватноћа да ће 

Совјетски Савез имати спремну ракету и сателит за лансирање у току трајања 

међународне године геофизике.“ Са друге стране, професор Покровски давао је 

самоуверене изјаве како ће већ те исте, 1956. године, совјетски сателит „пркосити 

гравитацији“ и орбитирати око Земље.31 Што се тиче штампе, низале су се 

оптимистичне изјаве, па тако лист „Известия“ пише да „припреме за лансирање 

вештачког сателита у Совјетском Савезу узимају све већи мах, а прелиминарне фазе 

научног рада за израду таквог сателита су већ биле завршене.“32 

Овакве изјаве, одавале су утисак да у совјетском пројекту нешто „не штима“ и да 

је успех далеко мањи од онога који је процењиван. Такође, јавила се и врло занимљива 

идеја о заправо, лукаво смишљеном плану, који је био направљен како би се код 

Американаца смањио притисак, а самим тим се опустили и тиме дали Совјетима 

предност.33 Управо из овог разлога, посегнуло се за детаљнијим анализама изјава 

совјетских научника, а нарочито професора Леонида Сјодова и Константина 

Никитина.34 Закључак је био шокантан – Совјети су имали у плану лансирање између 

12 и 14 летелица. У поређењу са америчким плановима за лансирање који су ишли до 

броја 7, могло се јасно уочити колико су совјетски планови били грандиозни.35 Даљим 

анализирањем утврђено је да постаје све очигледније да Совјети више не покушавају да 

сакрију своје намере и да се чак индискретно наговештава и тачна локација лансирања 

сателита. У једној од совјетских изјава је чак индиковано да би лансирани објекти 

требало да улете у орбиту изнад поларног круга како би било омогућено што дуже 

посматрање и праћење лета, а да би их у том случају амерички радари открили веома 

брзо, те стога нема потребе улазити у детаље. То је био један од главних разлога што су 

Американци посумњали36 на Капустин Јар, као вероватном месту лансирања37. 

                                                           
31 Ernest J. Zelmer, Aditional information for DCI briefing of the NSC on earth satellite vehicles, Doc No 

0006687257 
32 Исто 
33 Исто 
34 Никитин је био члан Корољовљевог научног тима у пројектовању ракетних система. 
35 Central intelligence agency, The Soviet Earth satellite program, Doc No 0006687256 
36 Исто 
37 (рус.) Капустин Яр, војни ракетни полигон и космодром основан 1946. године у астраханској области. 
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Амерички системи за стратешка осматрања стационирани у Турској, заиста би ухватили 

сателит брзо по лансирању.38 

Све ово ишло је у прилог новим предвиђањима која су говорила о реалнијим 

шансама за лансирање сателита у све краћем року. Ово је натерало Др Сковила да 

детаљније испита напредак извештаја који је председник Ајзенхауер захтевао што пре. 

Констатовао је да Совјетски Савез дефинитивно улаже велике напоре у настојању да 

постане прва држава која ће успешно лансирати вештачки сателит, а чврсто је био 

убеђен да поседује и способност и капацитете да летелицу лансира у првој половини 

1957. године. Претпоставка је да би такав сателит био у стању да прикупља научне 

податке из горњих слојева атмосфере, а да би „у прикупљању података од војне и 

стратешке важности био ограничен“.39 

 

 1957. година 

 

У пролеће 1957. године, догодио се велики помак у обавештајном раду. Нове 

информације указивале су на то да се Совјети све ужурбаније спремају за лансирање. 

Међутим, главно питање је било да ли се припремају за тестирање интерконтиненталне 

балистичке ракете или за лансирање вештачког сателита. Али, једно је било сигурно – 

све је указивало на то да ће Совјетски Савез дефинитивно покушати лансирање 

сателита током „Међународне године геофизике“, која је започињала 1. јула 1957.40 

Анализирајући даље изјаве совјетских научника из јуна 1957. године, све је 

указивало на то да би се лансирање обавило у наредних неколико месеци. Ове изјаве, у 

комбинацији са оперативним сазнањима у којима се извештавало о акивностима са 

потенцијалних полигона за лансирање, давале су све јаснију слику о неизбежном 

лансирању.  Већ 5. јула, Далс извештава Министарство одбране о томе да су скорашње 

добијене информације непотпуне и да његови људи немају довољно доказа којим би 

                                                           
38 Central intelligence agency/Geographic intelligence report, Possible guided-missile testing ranges in the 

USSSR, Doc N⁰ 0005764131 
39 Memorandum for Deputy director/Intelligence , U.S. Scientific satellite program (NSC5520), Doc N⁰ 

0006687232 
40 Office of scientific intelligence/Current Intelligence weekly summary,soviet preparations for early launching 

of an Earth satellite, 27. jun 1957, Doc N⁰ 0000028175 
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поткрепили наредне анализе и учинили их довољно релевантним за даљу процену.41 

Овај документ разматра чак и 17. септембар као могући датум лансирања из разлога 

што би се тај датум поклопио са датумом рођења Константина Циолковског, оснивача 

совјетске ракетне науке. Ово је само било у домену претпоставке, јер сам даљом 

анализом докумената утврдио да таква изјава не може бити тачна. 

Наиме, извештај датиран на 17. јул 1957. указивао је на то да је на састанку 

Међународне астрономске уније, одржаном између 4. и 6. јула у Лијежу, професор 

Борис Васиљевич42 изјавио да ће највероватнији хронолошки оквир лансирања бити 

септембар или октобар текуће године.43 Ово је била прва озбиљнија назнака која је 

упућивала на догађаје, за које данас знамо да ће се одиграти у октобру. Касније су ове 

изјаве, на конференцији одржаној у Вашингтону, негиране од стране совјетских 

делегата, „јер су још увек обављани неопходни тестови који би показали да ли је 

ракета способна да успешно лансира сателит у орбиту“.44 Међутим, показало се да је 

ово била још једна у низу  совјетских конфузних изјава и варки, како би се у последњим 

моментима још мало попустио притисак у америчком развоју сопственог сателита. 

Корољов није у том тренутку имао информације о степену развоја америчког програма 

и управо је због тога пожуривао ствари, али је упркос претходним званичним изјавама, 

совјетски сателит успешно лансиран 4. октобра, последњег дана конференције у 

Вашингтону. 

4. Технолошки аспект пројекта „Спутњик” 

 

4.1 Сергеј Корољов 

 

Да би овај рад имао смисла некоме ко се први пут упознаје са овом материјом, 

неопходно је, укратко, споменути и једног од најзаслужнијих људи за успех и развој 

совјетског свемирског програма, ракетног стручњака Сергеја Павловича Корољова. 

                                                           
41 DCI Allen Dulles, Letter to Deputy secretary of defence Donald Quarles, 5. jul 1957, Doc N⁰ 0006687215 
42 Највероватније се ради о професору Борису В. Новожилову, совјетском ракетном стручњаку. 
43 Central intelligence report, Comment of a Soviet scientist on the Soviet earth satellite,17. jul. 1957, Doc N⁰ 

0000124266 
44 Central intelligence report, Soviet earth satellite and rocket development, 30. Sep. 1957, Doc N⁰ 0000124268 
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Његово дугогодишње ангажовање на пројектовању одговарајућих ракетних система, 

било је пресудно, јер без тога – само питање конструисања било каквог вештачког 

сателита, не би имало никаквог смисла.  

Рођен је 12. јануара 1907. године у граду Житомиру. Родитељи су му се развели 

када је био веома мали, а од тада је наставио да живи са мајком која се преудала. Његов 

очух, Григориј, био је по струци електроинжењер, па је и он, још од ране младости, 

заволео науку. Током школовања, заволео је математику и нарочито га је привлачила 

авијација. После завршене граћевинске школе, уписао се на Политехнички институт у 

Кијеву, да би даље студије наставио у Москви на Вишој техничкој школи, где му је 

ментор био, касније прослављени авио – конструктор Андреј Тупољев. За све време 

свог школовања, Корољов се бавио пројектовањем и израдом различитих типова 

летелица, што је, непосредно  указивало на његов изузетан таленат на том пољу. До 

1930. године завршио је школовање, након чега је кренуо да ради као инжењер 

Централног аеро-хидродинамичког института. У наредним годинама његов углед је у 

научним круговима све више растао, а он сам добијао је висока места у предузећима и 

институтима за проучавање ракетне технике и аеродинамике, а измећу осталог, бавио се 

и писањем научних радова.  

Мрља на дотадашњу блиставу каријеру бачена је 1938. године, када су га тројица 

његових сарадника пријавили НКВД-у, за наводно, намерно успоравање истраживачког 

рада, после чега је ухапшен и осуђен на десетогодишњи затвор.45 У више наврата је био 

премештан из једног логора у други, где је ипак успевао да се бави научним радом. Овај 

тежак период његовог живота окончан је јула 1944. године, када је на заседању 

Президијума Оружаних снага Совјетског Савеза донета одлука о његовом превременом 

ослобађању. По повратку у Москву добио је чин пуковника и августа 1945. године био 

је послат на специјални задатак у Немачку као члан комисије за изучавање ракетне 

технике, оформљене ради што веће експлоатације немачких достигнућа у овом домену. 

Совјетски инжењери који су се бавили проучавањем немачких V-2 ракета, били су 

1946. године обједињени у јединствени научно – истраживачки институт „НИИ-88“46, 

                                                           
45 Б. Чертек, Нав. дело I, стр. 23 
46 Научно-истраживачки институт, бр 88 ( рус. Научно-исследовательский институт, номер 88) 
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на чијем челу се, као главни инжењер и технички руководилац, налазио управио он.

  

Током боравка у Немачкој, није се ограничавао само на проучавање фон 

Браунових V-2 ракета, већ се бацио на пројектовање нових и савршенијих ракетних 

система, маштајући о остварењу свог главног циља – слању човека ван граница 

Земљине орбите и истраживању свемирског пространства. Већ 1948. године започео је 

са експериментима, истраживањем и модификацијама постојећих ракета у покушајима 

да од њих направи транспортно средство које би омогућило успешан космички лет. У 

склопу овога, бавио се и проучавањем Земљиног магнетног поља, реаговањем живих 

организама на свемирске услове, могућностима слања ракете са људском посадом и 

њиховог успешног повратка на Земљу. Оваквим пионирским напорима и залагањима, 

поставио је чврсте темеље будућем совјетском свемирском програму. 

Сергеј Корољов постао је члан Комунистичке партије Совјетског Савеза 1953. 

године, од које је већ наредне године добио одобрење за рад на стварању вештачког 

сателита и његово слање у свемир. Рад на овом пројекту све више је напредовао и био је 

крунисан успехом, па је 1957. Совјетски Савез први у свету послао вештачки сателит у 

орбиту.47 Од овог историјског тренутка, његова каријера била је уско повезана са 

совјетским свемирским програмом и сви наредни успеси на овом пољу били су његове 

заслуге, а колико је његово име заправо било важно за тај програм, најбоље се показало 

након његове смрти, када ће Совјетски Савез почети да губи преимућство у „свемирској 

трци“ у односу на Америку.  

Преминуо је 14. јануара 1966. године у 59. години живота, после краће и 

злоћудне болести. Све до своје смрти марљиво је радио и руководио је свим 

дешавањима везаним за космичке летове, од конструисања летелица, до избора 

космонаута и њиховог обучавања, а његов рад је са нарочитом пажњом испраћен од 

стране Централне обавештајне агенције. Његов идентитет био је чуван као државна 

тајна и тек након смрти добио је јавна признања која је, непобитно, заслужио. Два пута 

је проглашен „Херојем социјалистичког рада“, а поред тога, носилац је и два ордена 

Лењина, Ордена части и многих других одликовања, а 1958. године постао је члан 

                                                           
47 http://www.federalspace.ru/1675/ (последњи пут приступљено 15. 9. 2018.) 

http://www.federalspace.ru/1675/
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Академије Наука Совјетског Савеза. Био је, такође, и почасни грађанин науко-града 

Калињинграда48, основаног 1938. године, а у његову част овај град је 1996. године 

преименован у Корољов. 

 

 

4.2 Оперативна сазнања о техничким детаљима сателита 
 

Због огромног притиска који је имао узроке у непознавању степена развоја 

америчког свемирског програма,49  Совјетски Савез је у орбиту, ужурбано, лансирао 

свој најпростији50 оперативни сателит, који је успешно прошао сва тестирања.51 Ово је, 

у том тренутку, било заиста нужно, како би се Сједињене Америчке Државе 

предухитриле, а тиме постигнут значајан успех. Међутим, није све, од самог почетка, 

ишло према плановима, како совјетског војног и политичког врха, тако и совјетских 

научника и техничког особља, о чему ће бити више речи у наредним редовима. 

Према каснијим52 наводима и изјавама Елоијзе Пејџ53, веома угледне 

припаднице Централне обавештајне агенције, која је тих година радила на прикупљању 

научних обавештајних података, америчке обавештајне структуре су већ крајем маја 

1957. године поседовале комплетне техничке детаље „Спутњика-1“. Извештаји су 

говорили о величини и маси сателита, системима и уређајима којима је опремљен, па 

чак и о углу под којим ће бити лансиран у орбиту. 

Пре него што даље приступим обради и презентовању материјала који се односи 

на техничке спецификације самог сателита, ваљало би укратко нешто рећи и о ракетном 

систему који је уопште омогућио сателиту да напусти Земљину атмосферу и зађе у 

пространства свемира.  

                                                           
48 Истоимени град, центар Калињинградске области на који се, погрешно, прво помисли, нема везе са 

овим. 
49 Американци су такође објавили, 29. јула 1955. да ће покушати лансирање сателита како би дали 

властити допринос Међународној години геофизике. 
50 (рус.) Простейший спутник-1. 
51 Central intelligence agency, Soviet rocketry and earth satellite, 28. Nov. 1957, Doc N⁰ 0000124273 
52 После 4. октобра 1957. 
53 Још од Другог светског рата је у америчким обавештајним структурама. Проглашена је 1997. године за 

једног од 50 најистакнутијих чланова, пионира, Централне обавештајне агенције, тзв. „Trailbrazer-a“. 
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Интерконтинентална балистичка ракета која је омогућила лансирање 

„Спутњика-1“ била је дело совјетског конструктора Сергеја Корољова и његовог тима. 

Развој је започео 1953. године, а упркос немачком узору, ракети V-2, Вернера фон 

Брауна на којем се базирала, била је у потпуности другачија, са потпуно новим 

системима, конфигурацијом и структурним распоредом, погонским капацитетима, маси 

и тада неким револуционарним техничким решењима. Била је дугачка 34м, са 

пречником од око 3м, масом од 280 тона, носивошћу од око 5 тона и импресивним 

дометом од 8800км.54 Погон на керозин и течни кисеоник био је двостепени, са 

засебним маневарским моторима, за разлику од фон Браунових решења. 

Одредбом совјетског Министарства одбране, маја 1954. пројекат развоја ове 

ракете убрзан је и означен као питање од огромног државног значаја, а сав рад на 

развоју морао је бити прецизно завршаван у тачно одређеним временским роковима. 

Ово је поштовано максимално и већ 15. маја 1957. године извршен је први тест, а 21. 

августа, ракета Р-7 завршила је успешно свој пробни лет. 

Оваква посвећеност раду и дисциплина у поштовању рокова, Американцима је 

деловала веома забрињавајуће. Како извештај Централне обавештајне агенције, датиран 

на 23. октобар 1957. преноси, „испоставило се да је једна од ствари које су највише 

узнемирујуће јесте висок ниво компетенције Совјета у достизању планираних 

циљева.“55 Свемирска трка је започињала, а озбиљност совјетских стручњака и 

државног руководства, одавали су утисак самоуверености у сопствену победу. 

Како сам већ раније поменуо, коначно лансирање „Спутњика-1“, није текло тако 

глатко као што је касније представљано. Из извештаја које сам анализирао, стиче се 

утисак како су Американци, можда мало и повређене сујете, хтели на неки начин и да 

дискредитују овај успех једне комунистичке земље, па у једном од извештаја и 

наглашавају неуспехе претходних покушаја лансирања. У једном од извештаја, 

непосредно по лансирању, говори се о „чак пет(!)“, претходно неуспелих покушаја.56 

Оперативна сазнања која овај документ пружа су и данас, по објављивању, великим 

делом цензурисана и тек се понешто може сазнати у вези неуспелих лансирања. Међу 

                                                           
54 Каснијим модификацијама ракете, током 1958. и 1959. године, повећани су јој носивост и домет на 

12000 км. 
55 Central intelligence agency, Letter to DCI Mr Allen Dulles, 23. Oct. 1957, Doc N⁰ 0003030512 
56 Central intelligence agency/Information report, Launching of Sputnik I, (?) Mar. 1958, Doc N⁰ 0000124301 
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њима су свакако и подаци неименованог извора из Швајцарске који агенцију 

обавештава да је први совјетски покушај лансирања вештачког сателита направљен још 

у периоду „између годину и годину и по дана раније“, што би указивало на период од 

октобра до априла 1956. године! Извор је према, за сада доступним информацијама, био 

у интеракцији са, такође неименованим, совјетским научником који је изнео и потврдио 

ове наводе. Поред тога, исти научник је навео и да је прво лансирање уследило са 

Памира, близу совјетске експерименталне станице за соларну енергију, а као једини 

разлог неуспеха претходника „Спутњика-1“ наводи потешкоће изазване 

неодговарајућим смешама ракетног горива.  

Моје лично, али и објективно мишљење је да су такав један подухват морале 

пратити огромне тешкоће, посебно ако се имају на уму да је то средина 20. века, степен 

развоја технологије, и капацитет и економски потенцијал Совјетског Савеза, у великој 

мери девастираног ратом. Гледано са неке веће историјске дистанце, пројекти слања 

летелица у свемир и данас, упркос високом технолошком развоју прате многе 

потешкоће и велики ризици, тако да су ти неуспели покушаји, посматрани из наведених 

углова, били и очекивани. Уосталом, професор Никитин је још 1956. године изјавио да 

ће „они бити у потпуности задовољни и уколико 50% од броја предвиђених летелица 

буде успешно пласирано у орбиту.“57 

Што се тиче саме конструкције првог Земљиног вештачког сателита који је 

успешно лансиран у орбиту, она је била релативно једноставна, тежине свега 83,6кг.  

Само тело Спутњика било је сферично, пречника 58,5цм, високо полирано ради што 

бољег рефлектовања сунчеве енергије, како би се на тај начин онемогућило прегревање. 

Састављено је из две симетричне полулопте дебљине 2мм, направљене од специјалне 

алуминијумске легуре58, док је унутрашњост била испуњена интертним азотом који је 

циркулисао уз помоћ вентилатора који је омогућавао несметан рад унутрашњих 

компоненти. Био је опремљен са два радио трансмитера, снаге 1w, који су преко два 

пара антена дужине 2,9 и 2,4м емитовале једноставан радио сигнал у фреквенцијама од 

20,005 и 40,002Mhz.59 Ове фреквенције нису случајно одабране, већ веома 

                                                           
57 Central intelligence agency, The Soviet Earth satellite program, Doc No 0006687256 
58 Office of scientific intelligence, The Soviet space research program, Space vehicles, 15. Jan. 1960, Doc N⁰ 

0000124264 
59 Central intelligence agency, Soviet rocket progress and Earth satellite, 2. Dec. 1957, Doc N⁰ 0000124296 
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промишљено, као адекватан пропагандни потез, јер су радио-аматери широм света, 

својим радио станицама могли веома лако ухватити сигнал који је „Спутњик“ емитовао. 

Такође, био је опремљен и уређајима за мерење висине, притиска и температуре. 

Целокупни систем био је напајан уз помоћ акумулатора састављеног од 7 живиних 

батерија које су имале необично занимљиво порекло. Наиме, у за сада, такође прилично 

цензурисаном документу датираном на април 1957. наишао сам на податак 

неименованог извора о „испоруци малог броја батерија из британске фабрике у 

Совјетски Савез, које су коришћене као напајање како првог, тако и наредног 

совјетског сателита“60 Закључак који је на основу ових информација изведен био је да 

су батерије испоручене у тако малим количинама - или експерименталне или ће имати 

неку специфичну намену. Такође, извор закључује да су батерије одговарајућих 

димензија и типа који би „логично, могао бити употребљен у Спутњику.“ 61 Ово је 

тумачено тиме да Совјетски Савез нема производне погоне за производњу живиних 

батерија, а квалитетније сребро-оксидне или пуњиве, још увек нема довољно технички 

развијене за ту намену. 

Према информацијама професора Полоскова са конференције Међународне 

астронаутичке федерације одржане у Барселони, октобра 1957. године, ово напајање, 

„Спутњику“ је требало омогућити одашиљање сигнала из орбите у трајању од три 

недеље.62 Како се сателит кретао путањом око Земље под нагибом од 65 степени, 

перигејом на 226км и апогејом на 947км, његове техничке могућности, не узимајући у 

обзир политичку позадину, биле су ограничене на искључиво основно анализирање 

густине горњих слојева атмосфере и испитивању и провери особина и основних 

поставки лета у свемиру. То је трајало све до 22. октобра када је престао да емитује 

сигнал, услед испражњености батерија. Упркос томе, „Спутњик“ је наставио да 

орбитира око Земље на сваких 96 мин и 10 секунди, брзином од приближно 30 000 

км/ч.63 

                                                           
60 Central intelligence agency, UK manufactured batteries possibly used in Sputnik I and II, 23. Nov. 1957, Doc N⁰ 

0000124295 
61 Исто 
62 Central intelligence agency, Miscellaneous comments on the launching of the first soviet Earth satellite, 28. 

Nov 1957, Doc N⁰ 0000124272 
63 Б. Чертек, Нав. дело II, стр. 135 
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После пређених око 60 милиона километара у око 1400 ротација које је направио 

око планете Земље, тачно 93 дана након лансирања, „Спутњик-1“ је 4. јануара 1958. 

године зашао у густе слојеве атмосфере и изгорео. Овим датумом се његов 

пионирски лет у свемир завршио, а њиме је отворен пут којим ће ићи сви наредни 

покушаји човечанства да проникну у тајне васионе. 

 

5. Процена потенцијалних локација за тестирање   

интерконтиненталних балистичких ракета64 

 

У времену које је претходило ери вештачких сателита, постојало је доста 

потешкоћа у рекогнисцирању и мапирању терена. Нарочито је то било захтевно када су 

пространства била изузетно велика, као што је то био случај са државном територијом 

Совјетског Савеза. Војни стручњаци Сједињених Америчких Држава су по том питању 

имали неке заиста иновативне методе, попут специјално дизајнираних стратешких 

шпијунских авиона какав је био чувени „Lockheed U-2“65. Овај авион специјалне 

намене, настао је из потребе, узроковане све већим хладноратовским тензијама, а 

максимални долет од импресивних 10300км првобитне верзије, пружао је невероватне 

могућности. Упркос данашњој технологији и специјалним шпијунским сателитским 

системима и беспилотним летелицама, Ратно ваздухопловство Сједињених Америчких 

Држава још увек у свом саставу поседује око тридесетак оваквих авиона. 

Међутим, како се из извора сазнаје, за претходно наведене намене у том 

периоду, америчка војска је у највећој мери користила, наизглед мало „застареле“ 

методе за то време. Меморандум упућен директору Централне обавештајне агенције, 

гоподину Алену Далсу, сведочи о масовној употреби балона у сврху извиђања, 

рекогнисцирања  и „успешног прецизног мапирања територије Совјетског Савеза“.66 

Иако су совјетске власти знале за ово и заједно са Чехословачком и Мађарском 

                                                           
64 Интерконтиненталне балистичке ракете се, између осталог, користе и за лансирање сателита у 

Земљину орбиту. 
65 Од 1957. године се налази у званичној употреби Ратног ваздухопловства Сједињених Америчких 

Држава. 
66 Central intelligence agency, Memorandum for the director, 17. Oct. 1957, Doc N⁰ 0006014608 
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оптуживале Американце за повреду ваздушног простора и коришћење балона у сврху 

мапирања и ваздушног извиђања, администрација председника Ајзенхауера, негирала је 

овакве наводе. Изговарали су се тиме да су то искључиво метеоролошки балони, 

намењени прикупљању података о временским приликама, а да су они, који су се 

нашли у ваздушном простору наведених држава, „случајно одувани на ту страну“!67 

 

5.1  Анализа географских и климатских фактора 
 

Да би се успешно обавила тако сложена процедура као што је лансирање 

интерконтиненталног балистичког пројектила или сателита, неопходно је осврнути се 

на низ фактора који чине једну овакву операцију могућом. Централна обавештајна 

агенција је овом проблему посветила нарочиту пажњу, ништа мању од оне, посвећене 

сегментима обрађеним у претходним поглављима. Детаљном анализом географских 

чинилаца омогућена је одлична позадина за разматрање оних области које ће 

одговарати неопходним критеријумима које сам, пажљивим ишчитавањем и 

анализирањем обавештајног материјала који ми је био доступан, препознао као кључне. 

Посебно бих напоменуо да су мерне јединице, које су у извештајима коришћене, 

империјалног система, док је дистанца, рецимо, изражавана у наутичким миљама68. 

Како је нама овај систем обележавања „неприродан“, узео сам за сходно да све 

техничке мере конвертујем у метрички систем, како би се поимање ствари учинило 

једноставним и смисленим. 

Један од важних фактора, везаних за лансирање, била је и довољна удаљеност 

полигона од граница држава које нису припадале источном блоку. О томе се морало 

водити доста рачуна како би се елиминисала или свела на минимум могућност 

непријатељског осматрања. Анализирајући оперативна сазнања Централне обавештајне 

агенције, дошао сам до закључка да је та удаљеност морала бити најмање око 750 

километара. Потенцијална места са којих би се јавила непријатељска активност таквог 

                                                           
67 Central intelligence agency, Memorandum for the director, 17. Oct. 1957, Doc N⁰ 0006014608 
68 Иако је такав начин обележавања прихваћен од стране међународног система јединица (тзв. ИС). 

Једна наутичка миља износи 1852 метра. 
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типа, гледајући од запада према истоку, биле би Норвешка, Финска, Острво Готланд69, 

Аустрија, Турска, Иран, Афганистан, јапанско острво Хокаидо, Алеутска острва, острво 

Св. Лоренс и Аљаска.70 Имајући све ово у виду, значајан део територије Совјетског 

Савеза је искључен, а области са којих би се могла вршити лансирања сведена су на 

јасније одређене регије. 

Такође, само место лансирања и област каснијег удара интерконтиненталне 

ракете неопходно је да буду доста ретко настањени. Опасност по становништво у 

случају самог лансирања је изузетно висока у радијусу од најмање 45км, док би 

најмања безбедна раздаљина по људе на местима удара износила не мање од 250км. 

Уколико би се за потенцијална места лансирања узела у обзир густина становништва 

мања од 10 становника по квадратном километру, јасно се уочава и то да је европска 

територија Совјетског Савеза овиме искључена из разматрања. Веома важну ствар је 

представљала и чињеница да је и у областима удара, густина становништва, такође, 

морала бити изузетно мала. 

Логистички фактори су једна од важнијих ствари које треба имати у виду, а који 

су у нарочито тесној вези са полигонима за лансирање. Имајући то у виду, места 

лансирања морају бити удаљена, највише до 150км од железничке мреже. Поред тога, 

веома важни су и путеви и аеродроми, међутим они нису од пресудне важности, јер су 

се могли лакше на брзину изградити, уколико би за тиме било потребе. Важна ствар је и 

доступност свеже воде за пиће, за бар 2-10 хиљада техничког особља. Како је већина 

ракетног материјала и постројења сконцентрисано у европском делу Совјетског Савеза, 

као и главнина железничке мреже, лако се дало закључити да ће будућа лансирања ићи 

од запада према истоку земље. 

Интерконтиненталне балистичке ракете представљају високо софистицирани 

сегмент оружаних снага, а да би се претходно могле тестирати и увести у употребу, 

неопходни су полигони невероватних размера. Да би се тестирања адекватно обавила, 

неопходно је имати оптималну раздаљину од бар 8 до 9 хиљада километара. Имајући у 

виду максималне територијалне капацитете Совјетског Савеза од око 8000км од запада 
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ка истоку, а поштујући претходно наведене факторе, јасно је да су вероватне локације 

совјетских лансирних станица могле бити једино у доњем сливу реке Волге, западном 

Казахстану и североисточним деловима европске територије Совјетског Савеза. 

Међутим, треба, такође имати на уму и да ракетни полигони морају бити 

смештени у пределима са релативно равним тереном. Високе планине, велике 

депресије, дубоки кланци и сл. у великој мери би онемогућавали сам развој и уопште 

постојање великих ракетних постројења. У западним деловима Совјетског Савеза 

услови које диктира терен су, генерално, доста погоднији како се иде ка југу, где 

доминирају огромне степе, за разлику од централних и северних делова, где махом 

доминирају велике површине под шумом. Наравно, слаба и веома лоша путна мрежа, 

као и присуство многих мочварних области, елиминишу и територије Западног Сибира 

као могуће погодне локације. 

На самом крају, поменуо бих и климатке факторе који имају велики утицај на 

лансирање, махом свих, па тако и интерконтиненталних ракета. За лансирне станице 

неопходно је одабрати терен са умереном средњом годишњом температуром, релативно 

ниским постотком падавина и влажности ваздуха, малим годишњим ударима ветра и 

високом видљивошћу током дана. Овакву комбинацију временских карактеристика, 

приближних идеалним за своју намену, Совјетски Савез има у, већ поменутим, 

степским пределима на југозападу своје територије. 

 

 

 

5.2 Могуће области удара 
 

Из разлога што подручја удара интерконтиненталних балистичких ракета 

директно условљавају избор лансирних места, узео сам најпре ову ставку у разматрање. 

У извештају Централне обавештајне агенције из јуна 1957. године, сазнаје се да 

процена места удара, као једину могућност наводи далеки исток, али се „не зна да ли 

Совјети користе једну или неколико области.“71 Међутим, две простране области 
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могле су одговарати, претходно објашњеним условима. Прва која је најпре долазила у 

обзир укључивала је територије полуострва Камчатка, са северним делом Курилског 

архипелага. Најважнији разлог који иде у прилог овој процени је чињеница да ова 

територија лежи најдаље од свих делова Совјетског Савез у односу на потенцијална 

места лансирања. Густина насељености овог подручја је јако ниска72, а планински терен 

омогућава веома добре осматрачке позиције. 

 Друга потенцијална локација је обухватала западну обалу Охотског мора и 

Магаданску област, а узете су у обзир искључиво као секундарна, мање вероватна  

опција, а података у извештајима о њима има крајње занемарљиво. 

 

 

5.3 Предвиђене локације за лансирање сателита 
 

На основу претходно размотрених и анализираних критеријума, Централна 

обавештајна агенција дошла је до сазнања о постојању пет области које су могле доћи у 

обзир, а са којих би „Спутњик-1“ био лансиран. При овој селекцији су, такође, узимане 

у обзир и доступне информације о већ познатим или пријављеним извештајима о 

ракетним активностима. 

 

 

 Капустин Јар 

Ова локација имала је веома избалансиране неопходне параметре и чинила се 

једном од најпогоднијих у Совјетском Савезу за лансирање инерконтиненталних 

ракета.73 Овакав закључак наметао се још у неким доста ранијим извештајима као 

потенцијално место одакле би сателит могао бити послат у орбиту.74 То је била област 

са веома малом густином становништва, одговарајућим климатским и географским 

условима, близу извора снабдевања, са удаљеношћу већом од 700км од границе 
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државне територије. Налазио се источно од Стаљинграда, релативно близу реке Волге75, 

у области полу-пустињске климе и вегетације. Такође, удаљеност до места удара, 

потенцијално лансиране ракете ка Камчатском полуострву била је око 7000км. 

 Аралск 

Област Аралска лежи на североисточној ивици Аралског језера у пустињској 

зони Централне Азије. Поседује многе предности попут оних у Капустин Јару, теренски 

услови су добри, рељеф је равничарски са, понегде благо брдовитим пределима. 

Поседује одличне климатске карактеристике и минималне периоде облачности, са 

одличном видљивошћу. Полигон се налази југоисточно од Семипалатинска у близини 

реке Сир-Дарја на безбедној удаљености, са више од 750км од државне границе, а што 

је најважније - пресеца га главна железничка линија која од Москве иде ка дубини 

Центране Азије. 

 Киров 

Представља најпогодније место у североисточном европском делу Совјетског 

Савеза, удаљен је око 1100км од границе са Финском. Територија на којој се налази, 

веома је ретко насељена, а густина становништва је мања од 10 људи по квадратном 

километру. Иако је смештен скоро у срцу европског дела совјетске територије, а самим 

тим и лако доступних залиха потрепштина и ракетног горива, клима је доста хладнија 

него у јужнијим степским деловима, а самим тим и нешто мање погодна. 

 

 Колско полуострво 

Ово полуострво налази се на крајњем северозападном делу Совјетског Савеза, а 

узето је у разматрање једино из разлога што су извештаји о праћењу бележили велику 

ракетну активност на том простору, упркос веома неповољним географским и 

климатским условима – веома каменит предео са изразито хладним зимама. Релативно 

је близу Финске и лако га је надгледати, а претпоставља се да се ракетни полигон 

налази у Мурманској области. Шта више, рибарски бродови, махом норвешки и 

британски доста су крстарили Баренцовим морем, одакле су веома често могли видети 

                                                           
75 Од велике важности због водоснабдевања персонала на лансирној станици. 
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светлост од паљења ракетних мотора.76 Међутим, овај полигон је имао предност у томе 

што је раздаљина између ракетних постројења, из којих су се вршила лансирања, и 

Камчатског полуострва око 6100км. То је омогућавало веома дуг лет ка месту удара и 

адекватно праћење лансиране интерконтиненталне ракете. Али, постојала је и једна 

веома занимљива ствар у вези овог полигона на коју један документ посебно указује. 

Претпоставка је била да намена овог полигона није тестирање ракета, већ „да би се 

могао користити у случају рата“.77 А познато је да је град Мурманск78 у западном 

делу Совјетског Савеза најближи источним деловима Сједињених Америчких Држава! 

 

 Карпати 

Овај полигон у Карпатским планинама се наводи искључиво из разлога који 

омогућавају максималну раздаљину између постројења за лансирање и места удара, а 

она би износила око 8200км. Све остале карактеристике које детерминишу ову област, 

не иду у прилог анализама које сам дао на почетку поглавља. 

 

Овакве опсежне анализе, припремане од стране оперативаца Централне 

обавештајне агенције, разних научних и специјализованих тимова за стратешке процене 

и предвиђања који су радили при Министарству одбране, могу указивати на неке мало 

озбиљније ствари. Наиме, колико год да је било опсежно праћење совјетског пројекта, 

подаци о ракетним постројењима имали су много већи значај79 од обичних 

претпоставки и процена локација одакле ће Совјетски Савез лансирати свој сателит. 

Још једна од ствари, којој је америчка обавештајна служба посветила пажњу, 

јесу и совјетске станице за осматрање лета ракета и сателита. Међутим, још увек нису 

доступни документи који би указивали на методологију рада у прикупљању ове врсте 

података. Једини документ који ми је био доступан наводи, табеларно, листу од 68 
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78 Највећи руски град на Колском полуострву. 
79 У случају рата између САД-а и СССР-а. 



 
31 

осматрачких станица заједно са координатама, широм територије Совјетског Савеза.80 

Неко даље писање о томе, било би ирелевантно због мањка изворног материјала који би 

допринео потпунијем сагледавању ствари, а свело би се на пуко набрајање ових места. 

У овом случају, трудио сам се да такву ствар избегнем, услед ограничености 

максималним сугерисаним бројем страница за овај рад. 

 

6. Закључак 

 

На пријему у амбасади Совјетског Савеза у Вашингтону, организованој у 

поподневним часовима, 4. октобра 1957. године, Др Лојд Беркнер81 је од дописника 

„Њујорк Тајмс-а“, Валтера Саливена, примио информацију да су Совјети успешно 

лансирали вештачки сателит.82 На ову вест, Др Беркнер је затражио од Секретара 

совјетске амбасаде, Владимира Дуденкова, дозволу како би се обратио окупљенима. 

Изразио је честитке својим совјетским колегама, које су дочекане уз громогласан 

аплауз присутних, а вест је примљена са нескривеним узбуђењем. Ове информације је, 

убрзо потом, потврдио и совјетски делегат Белоусов.83 

Изненадна појава совјетског вештачког сателита у орбити узбунила је и 

изненадила америчку јавност, али судећи према обрађеном дотупном материјалу, јасно 

се изводи закључак да у тим тренуцима нису баш сви били изненађени. Америчка 

обавештајна служба, војска и администрација председника Двајта Ајзенхауера, не само 

да су били у потпуности информисани о совјетским плановима за лансирање вештачког 

сателита, већ су такође, били убеђени у то да ће први совјетски сателит највероватније 

бити у орбити крајем 1957. године. За разлику од јавног мњења и новинских агенција, 

које су помпезним и ексклузивним насловима извештавале о лансирању „Спутњик-а“, 

                                                           
80 Central intelligence agency, List of USSR stations for visual observations of artificial Earth satellites and their 

geographical coordinates, 16. Jan. 1958, Doc N⁰ 0000124276 
81 Амерички физичар и инжињер, на чији је предлог и организована „Међународна година геофизике“ у 

трајању од 1. јула 1957. до 31. децембра 1958. године. 
82 Central intelligence agency, Soviet delegates reaction to announcement of Earth satellite launching, 28. Nov. 

1957, Doc N⁰ 0000124271 
83 Central intelligence agency, Announcement of Earth satellite launching at Soviet embassy reception on 4. 
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реакција председника Ајзенхауера на конференцији за штампу, одржаној 9. октобра 

1957. била је крајње одмерена. Разлог за ово била је добра обавештеност о совјетским 

намерама, базирана на обавештајним изворима, константно доступним неколико година 

уназад. Имајући ово у виду, природно ми се наметнуло питање: „Због чега је онда 

дошло до тога да Совјети лансирају сателит пре Сједињених Америчких Држава?“ 

Један од одговора на ово питање може бити и тај да Ајзенхауер није од почетка 

схватао колики би пропагандни значај имао један овакав подухват, па је у почетку 

форсиран „цивилни сателит“84 и ракетни програм „Вангард“, који је технички доста 

заостајао за совјетским. Други, који се мени лично чини оправданијим, након читања и 

пажљиве анализе доступног материјала, јесте да упркос, заиста невероватним 

обавештајним подацима о стању и развоју совјетског сателита и ракетних система које 

је ЦИА обезбеђивала, амерички научни тимови на челу са фон Брауном, ангажовани на 

сопственом пројекту, нису једноставно могли парирати генијалности Сергеја Корољова. 

Тај закључак ми се, између осталог, наметнуо и из разлога приметне и изненадне 

заосталости и нагле успорености совјетског свемирског програма, нарочито после 

његове смрти 1966. године. 

Упркос свему, америчко јавно мњење  остало је, најблаже речено, у шоку. Вест о 

томе да „Спутњик“ кружи око Земље, изазивало је у јавности, можда ирационалане 

страхове, који су аргументовани изјавама да, уколико је Совјетски Савез способан да 

успешно лансира вештачки сателит у орбиту – на исти начин ракета која је изнела 

сателит, може понети и нуклеарну бојеву главу ка Сједињеним Америчким Државама. 

Сазнање да лансирана интерконтинентална балистичка ракета може већ за неколико 

минута донети нуклеарну бомбу до Америке, лагано прелетајући океанска пространства 

која су штитила обалу током Првог и Другог светског рата, отварало је врата дубокој 

анксиозности код становништва.  

                                                           
84 Вернер фон Браун је 1952. имао завршену ракету типа „Редстоун“, чија је намена била ношење 

нуклеарне бојеве главе. Управо је она касније, одређеним модификацијама еволуирала у ракету 
„Јупитер-Ц“, која је 1958. године понела у орбиту први амерички сателит, „Експлорер-1“. Ајзенхауер је 
желео да за потребе Међународне године геофизике, буде направљен сателит, који би користио 
научној заједници, а чије развијање би ,наводно, морало бити искључиво „мирољубиво“, 
наглашавајући цивилну природу сателита. 
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Писање о постигнутом пропагандном успеху Совјетског Савеза и научној 

репутацији совјетских научника сматрам, у овом случају, излишним, јер би само 

непотребно продужило овај рад и скренуло га на тотално другу страну. Једна ствар је 

остала сигурна – овај политички и научни тријумф Совјетског Савеза најавио је једну 

од од кључних појава и хладноратовских стрепњи, касније од стране председника 

Ајзенхауера, детерминисаној као „Спутњикова криза“, која ће две сукобљене светске 

суперсиле дефинитивно увући у дуготрајну „свемирску трку.“ 
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